10. februar 2003
Domstolsadministrasjonen
Faks: 7356 7001
Deres ref. : 200300039-6
Jeg viser til Deres brev av 42 .2003.
Jeg gjør oppmerksom på at min henvendelse av 8 .1 .2003 var rettet til
Domstolsadministrasjonen (DA) som overordnet organ for Haugesund skifterett og ikke til
Tilsynsutvalget for dommere . Som det fremgår er mitt hovedanliggende å få svar på mine
aktuelle henvendelser samt sikre svar på fremtidige henvendelser . Jeg er m .a.o. mer
opptatt av å få systemet til å virke enn av at en eller annen dommer ilegges
disiplinærstraff.
I den forbindelse vil jeg også legge til at man godt kan tenke seg at virksomhetens (dvs ,
domstolens og Domstoladministrasjonens) opptreden samlet sett ikke svarer til det
publikum med rimelighet kan forvente selv om man ikke kan legge en enkelt medarbeider
til last. Dette vil da være forhold som slik jeg forstår det, vil ligge utenfor Tilsynsutvalgets
virkefelt.
Det står derfor fortsatt ikke klart for meg at Tilsynsutvalget vil være en mer passende
mottager enn DA selv . I alle tilfelle ikke i første omgang . DA har heller ikke gitt noen
begrunnelse langt jeg kan se, for hvorfor dette er tilfellet eller for overføringen til
Tilsynsutvalget.
implisitt i DAs beslutning om overføring synes å ligge 2 premisser:
1.DA anser det ikke for åpenbart at henvendelser til domstolene skal besvares;
og/eller
2.DA mener ikke å ha noe selvstendig ansvar for saksbehandlingsrutinene ved de
underliggende etater.
Jeg ber derfor om å få avkreftet eller bekreftet DAs syn på de 2 ovennevnte premisser.
Jeg har også bedt om, men ikke mottatt, retningslinjer for domstolenes behandling av
publikumshenvendelser. Jeg vet ikke om dette betyr at det ikke finnes retningslinjer eller at
DA mener at disse spørsmålene ligger utenfor DAs ansvarsområde eller om dette er
opplysninger man ikke utleverer . Jeg ville sette pris på en avklaring.
Med vennlig hilsen
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